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ّ.الشرق ألاوسط وشمال إفريليا ةاإلاوارد اإلاائية في منطلر اإلاناخي على ثأثير الحغيّ 

Impact of climate change on water resources in the MENA region. 
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ّملخص:

دد يهدف  ذدداا ال ددا  رادد  اقاصددة  ا ددٗ ، منَ ددة القددرس   صددُ  فددقا  رفر  يددافددي  ا الائيددةالددراق ت الندداع ٕ دد  تدديرحت ي ح 

تدديرحت ي حددت الندداع ، مدد  لدد   اليدداا مددراقا ٕ دد  الندداع ٕدد  الناجقددة للتدديرحتا  مٖرىددة ذدداا النَ ددة بلددفا حيددأ    

ٕ   ذَر   مَاق  رمفااا  الياا الضَحية  آلاراق التتتبة ٕ   اقتفأ مضترى صَح البحر  ز ااة ملرحة اليداا 

 لل يدددااا  منخفيدددة   لر دددة تْددد  التكيفدددي الحكددد  اصدددتتاتيتيا ُ جدددف    .  فدددي ىدددر   لددد ، لجرفيدددة بضدددب   لددد ا

   صدُ القدرس  منَ دة حكرمدا  مْٖد  قكدس  آلا  حتد ، فرفر  يدا  فدقا    صدُ القدرس  منَ ة في الضياصية

 بدددح  اليددداا  ن ددد  الضدددف ا  بنددا  اااليددد تحليدددة مثددد  الكبحددتة القددداق ٗ ٕ ددد  مراقاذدددا مدد   كبدددت الجدددس   فر  يدددا  فددقا 

 الفإلدة الجهدا  رفدرا ، مهقلدة الافتتاىدية اليداا  اصدتحتاا  حفرق دة الجرفيدة اليداا ٍب دا   اصت     حراو

 .الناع ي حت مٗ التكيف في التتقٖية

 رفر  يا.فقا   ؛نفقة الياا ؛القرس   صُ ؛الراقا الائية ؛الت حت الناخي الكلمات اإلافحاحية: 

Abstract: 

The purpose of this article is to examine the impact of climate change on water 
resources in the MENA region. The countries of this region are vulnerable to the 
effects of climate on water resources, through the impact of climate change on 
rainfall and surface water supply and the effects of sea level rise and the increased 
salinity of groundwater as a result. In light of this, adaptive governance strategies 
have been found to remain a low priority for political leaders in the MENA region. 
So far, most MENA governments have focused most of their resources on large-
scale projects such as desalination, dam construction, inter-basin water transfer, 
exploitation of fossil aquifers and importing virtual water, neglecting to engage 
community actors in climate change adaptation. 

Keywords: Climate Change; Water Resources; Middle East; Water Scarcity; North 
Africa. 
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ّ:ملذمة

 بقدددك  مٖرىدددة رفر  يدددا  فدددقا    صدددُ القدددرس  منَ دددة فددد   كبحدددت، حدددف راددد   احلدددة منَ دددة بإتباقذدددا

 بددددالنقر ال تددددت   الندددداخي الت حددددت صددددي رر ٕددددا ، بقددددك . فاليدددداا مددددراقا ٕ دددد  ٕدددد  ي حددددت الندددداع الناجقددددة للتدددديرحتا  لددددال

يددددة تددددرافر ٕ دددد  ٕقي ددددا تدددديرحتا الضددددكا ي  الددددف قة فددددي التضددددأق يدددد ا     الحتقدددد  قدددد ف ،النَ ددددة فددددي اليدددداا مددددراقا  نٕر

 مدددددد  يس ددددددف مقددددددا  فددددددفة، ت لًبددددددا  كثددددددت  مَدددددداق ذَددددددر   كددددددر  ي     ، ٍددددددر   الجفددددددا  فتددددددتا  جٖدددددد  رادددددد  الهيفق لرجيددددددة

 اليددددداا جدددددراة تدددددفذرق  راددددد  باإلىدددددافة اليددددداا،  َدددددأ ٕ ددددد  التددددديرحتا  هدددددااف . التصدددددحر الفييدددددانا  حدددددف   احتقدددددا  

 القدددددرس  منَ ددددةبلددددفا   مدددد  الكثحددددت فدددددي بالفٖدددد   اضددددحة  مددددبح  الضددددكا ي،  النقدددددر لبحددددرا ميدددداا منضددددر   اقتفددددأ

  قاضددددد ي  تقلددددد   تلرثهدددددا، الجرفيدددددة اليددددداا مضدددددترإا  اصدددددتخرا  فدددددي إلافدددددراٌ  اى   دددددف .رفر  يدددددا  فدددددقا    صدددددُ

  لدد  كدا   ر  التكيفيددة،  التدفابحت الضياصددية إلامد حا  بٖدً رادد  الحيدر ة، الندداٍ  فدي اليدداا  ن ده السقإيدة،

 الخدددداٍر ز ددددااة مددددٗ للتٖامدددد  التكيفددددي الحكدددد   صددددتتاتيتيا  التددددت    يددددسا    ، حيددددأ زمددددا  رااقة ّددددر   ّدددد  فددددي

 صددفتفإ  الندداع ي حددت    متزايددف بقددك  الراضدد  مدد    ،الضياصددية لل يددااا  منخفيددة   لر ددة يقثدد  الهيفق لرجيددة

ليدد   . الضياصددية الاجتقإيددة اليددٖف ن دداٌ لتفددا   لددرى     الضياصددية  الا تنددااية الاجتقإيددة الت حددتا  مددٗ  ٕ

دت النداخيمدايي الا ٖكاصدا  الحاليدة  آلارداق الضدت بلية  تحا   الفقاصة مٖالجة إلافدكالية التاليدة: الدراقا ٕ د   للت ح 

 .   ف جا   الرق ة البحثية متيقنة الٖنامر التالية:؟الائية في منَ ة القرس   صُ  فقا  رفر  يا

 التيمي  الٖرفي للت حت الناخي. .1

 . آراق ي حت الناع ٕ   ذَر   مَاق.2

ت الناع. 3  .النقر الضكا ي  نفقة الياا  ي ح 

 .آلاراق التتتبة ٕ   اقتفأ مضترى صَح البحر  مراقا الياا الضاحلية. 4

 نفقة الياا  الناع  السقإة.. 5

ييييير اإلانييييياخيالحأصييييييل اإلاعرفيييييي ل. 1 دددددت النددددداخي  حدددددف  بدددددرز ال يدددددايا التفا لدددددة ٕ ددددد   :لحغي  يٖتبدددددت  يدددددية الت ح 

الضاحة الف لية،  التي يقك  تحفيا يراج  البقر ة جقٖا ، حيأ ل  يٖف ذاا الْاذرة متفا لدة ف دُ فدي التدا  

الٖلمددددي البيرلددددرلي  إلايكرلددددرلي، بدددد   مددددبح  فدددداملة لكدددد  التددددا   الحير ددددة  فددددي كدددد  ا   الٖددددال  الت فمددددة م هددددا 

دددتا     التخلفدددة،   لددد  ابٖااذدددا التٖدددفاة  تيرحتذدددا ٕ ددد  فدددت  التدددا  .  بدددف     اددد  بدددرااق الاذتقدددا  بقرىدددٔر الت ح 

دد  ٕلقددا   بدداحثر  فددي متددا  ٕلدد  الندداع   قو مدد  التيكيددف 
 
الناليددة منددا ةهايددة ال ددر  التاصددٗ ٕقددر، بٖددف    تقك

ددددت مضددددتقر،  بَر  ددددة صدددديكر  لهددددا  آردددداق صددددلبية مضددددت بلية ٕ دددد  البقددددر ة  نقددددُ حيا هددددا، ٕ دددد     مندددداع  قو فددددي ي ح 

فم  لها يٖاق ف ٕفيفة م ها ما ذر بضيُ  م ها ما ذدر ت يدي ٕلمدي، 
ُ
لي  بف  الاذتقا   كاايمي بهاا الْاذرة     ٕ

ت الناع. ّغحت  ن    يرجف يٖر ف  احف متف  ٕلي  ا ليا لنَل  ي ح 

تا  ٍر لة  ج   (WMOفحض  النْقة الٖالية لألقماا الجر ة ) ت الناع را  ي ح  يقك     ُيقحت ي ح 

ت الناع يٖيي جقيٗ GCOS  رى لبتا  النْا  الٖالمي لرا بة الناع )، في مترصُ الْر   الجر ة (    ي ح 

تا  نفضها  آراقذا ت  الت ح  تا  في نْا  الناع بقا في  ل  ا افٗ الت ح  ت الناخي بين . الت ح  ر  الت ح   ٖ الت    كقا ي

ز ك  منَ ة ٕ    قو بضب   في الْر   النالية الٖتااة كفقجة الحراقة   نقاٌ الر اح   مَاق التي تقح 

ة  فٖة الققضية    ص ٌر  ت في فف  الٖقليا  الفيناميكية لألقو كالبتاكح ،    بضب   رى لاقجية كالت ح 

 .(04 .، ل2009 الٖ اا)  ةالنياز  الكبحتة،  م لرا بضب   قاٍا  إلا ضا  الختلف
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تا  النالية التابٖة لألم  التحفة ) ( في فمر  يٖر فا IPCC ما لبتا  فر   اللجنة الف لية للت ح 

تا  التي يقك  التٖبحت ٕ ها برمف رحنائي،  التي يقك     يضتقر  تا  النالية ك   فكا  الت ح  يٖتبت    الت ح 

)اللجنة الف لية    ي يحت صبب  الت لبا  الَبيٖية      قَة البقر ةلٖ را مترالية،  يقق  ذاا التحر   ك

تا  التي يت  قمفذا ٕ  ٍر   بحر   (.77، ل IPCC ،2007للت حتا  النالية    قحت ذاا التٖر ف را  الت ح 

تنٔر بح  رحنائية  التٖبحت ٕ ها م  ل   إلاحنا ا ،    يقك  قمفذا بالٖح  التراة، كقا  فاق     صبابها ت

 ٍبيٖية  بقر ة.

ت الناع في ف ر ها   ا  اق ة بقي  ي ح  تا  النالية ٕ    ةها  يٖر   اتفا ية  م  التحفة إلٍا   الت ح 

ت في تكر   " ٖسى بنرقة مبافرة    غحت مبافرة را  النقاٌ البقر  الا  ُيفط ي را  ي ح 
ُ
تا  التي ي تل  الت ح 

  الَبيعي للقناع، ٕ   مفى فتتا  زمنية مقارلة"ال    الجر  الٖالمي،  الا  ي
 
  حٓ، باإلىافة را  الت ل

ت (. 03 .، ل1992  م  التحفة) يٖتبت ذاا التٖر ف    النقاٌ البقر   حف  برز  صبا  ال اية را  الت ح 

  الَبيعي للقناع، فالناع في حالة
 
ت الناخي  الت ل ت مضتقر ٍرا  تاق خ  الناخي، كقا  ن  ُيفر س بح  الت ح  ي ح 

تا  تحف  ٕ   نَا ا  زمنية فلكية    جيرلرجية بَيئة لل اية بحيأ   يقك    قو،  لك  مْٖ  ذاا الت ح 

  الناخي"،  ذر 
 
ت الناخي الَبيعي ٕ   ذاا ال ايفط باص  "الت ل م حْتها ٕ   مضترى بقر ،   قاق را  الت ح 

ت الناخي الا  يُ   ذر (، Food and Agriculture Organization, 2008, p7) حفر  إلا ضا مختلف ٕ  الت ح 

ت الناع. اق ة بقي  ي ح   الاصتخفا  الا  إتقفت  اتفا ية  م  التحفة إلٍا

تبف  التر ٖا  التٖل ة بقراقا الياا التتفاة في منَ ة  آثار جغير اإلاناخ على هطول ألامطار:. 2

ت الناع را  جان  ز ااة الَل  ٕ    القرس   صُ  فق  رفر  يا  اتقة بًٖ الش ي ،  م  الرج      ي ا  ي ح 

تا  النالية ) ( بين  م  IPCCالا  را  تطخي   زمة الياا في النَ ة.  تنبي ت ر ر مااق ٕ  الجنة الف لية للت ح 

بيً الترصُ  فقا  الحتق     يتنا ه مٖف  ذَر   مَاق الضنر  في مْٖ   نحا  منَ ة البحر   

. كقا تر ٖ  الٖفيف م  ٗ الا تتا  م  صاح  البحر الترصُ فر  يا، مٗ احتقا  انخفاو ذَر   مَاق م

في منَ ة القرس  ٪30   ٪10الفقاصا  الضت لة  لرى  ييا انخفاىا كبحتا في ذَر   مَاق يتتا ح ما بح  

ٕ     ج  الخنرل تتر ٗ ، (Alpert P, et al, 2008, pp 163- 170) الا صُ  فقا  رفر  يا بحلر  ال ر  ال اا 

ٖا  ذاا الفقاصا   ن  بحلر  ةهاية ال ر  الحاا   الٖقر    ف يقهف منَ ة البحر الترصُ ز ااة كبحتة  ترص 

ر لتفذ
 
قحت نتائ  الضرحا  في البحر  اليفانية في رٍاق مقر ٔ إلانااق البك

ُ
رق فقاليا لألقاض ي ال احلة، ر  ي

ملير   ذكتاق  658بل     2007را   1982 قاض ي، را  رجقااي الضاحا   التفذرقة في النَ ة ل   الفتتة م  

ملير  ذكتاق  845ف ف بل   حرااي  2010را   1999م  الضاحة الكلية،  ما ل   الفتتة م   ٪47   حرااي 

مقا  (،07 .، ل2016 رائر ، لفت ) قا  رفر  يم  مضاحة منَ ة  القرس   صُ  ف ٪60 ذر ما  ضبت  حرااي 

صي رر ٕ   الناٍ  الضاحلية في النَ ة،   ف يقتف را  جسق البحر الترصُ  جنر  فرس   ق با  فب  الجس رة 

 .( Gao X, Giorgi F, 2008, p.p 195- 209) التتكية

رس   صُ  فقا  صنرا  الاىية حف  انخفاو كبحت في  مَاق في منَ ة الق  ل   الٖقر  

رفر  يا، التي يٖف بالفٖ   كثت الناٍ  التي يٖا ي م  ى ٌر الياا في جقيٗ  نحا  الٖال ، حيأ  فاق برنام  

را     يضٖة م    م   قبٖة ٕقر بلفا في النَ ة ليها بالفٖ  مترصُ  2007/2008 م  التحف إلانقائي 

 حض  ت ر ر التنقية . (UNDP, 2007/ 2008, p 95) قة  اليااننف  الفرا م  الياا  التاحة تح  ٕتبة  نف

 يتف ى الترصُ الضنر  لننف  الفرا م  الياا في  را  يٖف القرس   صُ،  الا ، 2006البقر ة للٖا  
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 ك  م  الٖراس  ريرا   لبنا   تركيا،  يي البلفا   باصتثنا متت مكٖ ،  كثت مناٍ  الٖال  رجهاًاا، 1.200حرااي 

غسة، م   احفة م   فف حا   نفقة الياا في    ٖا ي الفلضَينير ، صيقا  اٍنر، التي تييي فرس ذاا الحف

 (.135، ل 2006) م  التحفة  متت مكٖ  320يتف ى ننف  الفرا را  نحر  الٖال  حيأ

تا  في  كثت الناٍ  تيرقا م  الت ح   م  صرق ا  لبنا   فلضَح  م كقا م  التر ٗ    تنبح ك   

ذَر   مَاق في القرس   صُ، حيأ تتنبي مْٖ  النقا   النالية بانخفاو في ذَر   مَاق مٗ اقتفأ 

 ذر ما صي ا  را  (، Alpert P, et al, 2008, p.p 163- 170) اقجة حراقة الضَح ففي فرس البحر الترصُ

 ي ذاا البلفا .انخفاو ترافر الياا  ز ااة العجس الائي  الي ٌر الائية ف

جر   في القرس   صُ بس ااة في مترصُ اقجا   
ُ
 تتنبي النقا   النالية ٕالية الف ة التي ا

في مترصُ ذَر   مَاق   ٪25اقجة مئر ة،   تزام   ل  مٗ  انخفاو بنضبة  4.5الحراقة الضنر ة تن  را  

تا  في ترز ٗ ذَر  الضنر  في ةهاية ال ر  الحاا   الٖقر  ،  تييف ذاا النقا      غحتذا تنب ا  بحف   ي ح 

 مَاق الكا ي، حيأ صفقهف ذَر   مَاق في ال ض  الققااي م  ب ا القا   انخفاىا كبحتا  م اقنة بيجسا  

ففي  قا  مث  م  التر ٗ    ينخفً مترصُ ، (Suppan  P,  et al, 2008, p.p 47- 58)  لرى م  النَ ة

(، بضب  مس   م  ٪60را   45الياا )   تتفيف ٍب ة الياا الجرفية( بنضبة مئر ة كبحتة )الٖائف الضنر  م  

 ,Oroud  IM, 2008في ذَر   مَاق) ٪10اقجة مئر ة، مٗ انخفاو  ف يبلغ  2الس ااة في اقجة الحراقة م فاقا 

p.p 109- 123 ،). ذر ما صي ا  را  ز ااة العجس الائي في  قا  

النااق ٕ  برنام   م  التحفة إلانقائي، م  التر ٗ  2007/2008ر التنقية البقر ة   ف ا لت ر 

في ترافر الياا التتفاة بحلر  ٕا   ٪50حف   عجس مقار  في صرق ا، حيأ ُيتر ٗ حف   انخفاو بنضبة 

ْهر مضتتقٖا  ال(. 85، ل 2007/2008) م  التحفة،  1997م اقنة بقضتر ا  ٕا   2025
ُ
ياا  لرى في  ت

منَ ة فقا  رفر  يا اتتاذا  مقارلة فيقا يتٖل  بتنا ه كقيا   مَاق، فبالنضبة للق ر  مث  ف   ذَر  

لط صيحفا التفف  في  ةهاق الرئفضية،  تتفيف الٖفيف م  ٍب ا  الياا الجرفية الهقة   مَاق فرس جبا  ٍ 

ة، ز س  تاالة-احراو ك  م  صرش كقا تنبي  نقا   (، Bouchaou  L, et al, 2008, pp 267- 287) ماصة، إق

منالية لقرس الترصُ  تركيا بانخفاو كبحت في ذَر   مَاق،  سح  مياا رىافي م  ةهر  اجلة  الفرا  

لتلبية الَل  السقاعي التزايف في جنر  فرس تركيا،  بالتااي لفً تفف ا  ةهر  اجلة  الفرا  را  صرق ا 

 (.Gao X, Giorgi F, 2008, p.p 195- 209) ذر ما صيكر  ل  آراق مفمرة ٕ   ترفر الياا في ذاا   الي  الٖراس،   

ّ(: جغيرات منسوب اإلاياه في بحر الجليل خالل اللرن العشرين وبذاًة اللرن الحادي والعشرين01الشكل )

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 (Jeannie Sowers , Avner Vengosh , Erika Weinthal, 2011, p 604)اإلاصذر: 
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تا  في  نقاٌ ذَر   مَاق فرس الرتفٖا  إلاريربية يي   ما بالنضبة لنر  الضراا ، يٖف الت ح 

الفتاح للتفف  الضت ب ي ل هر الني ،  لك  النتائ  النالية غحت حاصقة بالنضبة ل تتاا التر ٗ، غحت    اقتفأ 

ر  ٕ  ، لام
 
ة في بححتة نامر، الخسا  الكبحت م  منٗ إلا ضا  للف اقجا  الحراقة ينت  ٕن  مٖف    تبخ

ف" في  الضف الٖااي في  صرا ،  بالث  ف   ز ااة تبخر ةهر الني   بيً ٕ   ٍر  التفف  البَي  في منَ ة "الضُّ

جنر  الضراا  م  فين     ي ل  م  تنر ف ال هر الضنر ،  م  الرج     ت ا  مٖف   الس ااة في التبخر 

  الياا في الخسا  را  يٖر ً الس ااة الحتقلة في ذَر   مَاق في الرتفٖا  الرصَى  القر ية م   ف فا

 (.Conway D, 2005, p.p 99- 114) رفر  يا

ر اإلاناخ:  -3 تتفا   نفقة الياا  الترز ٗ غحت التضا   لراقا الياا النمو السكاني ونذرة اإلاياه وجغي 

تا  الٖالية الحتقلة لهَر   مَاق الٖابة بضب  النقر الضكا  ي الضر ٗ التر ٗ،   ا  باحثر  بق اقنة الت ح 

 الَل  ٕ   الياا النات  ٕ  النقر الضكا ي،   فاق  تنب ا ه  را     تيرحت الَل  التزايف  الناجقة ٕ  ي حت الناع

 لحت الا  يقق  ز ااة الجفا  في بًٖ  ٕ   الياا النات  ٕ  النقر الضكا ي  كبت م  تيرحت ي حت الناع، ذاا

كقا  ا  آلر    (.Vörösmarty CJ, et al, 2000, p.p 284- 288الناٍ   ز ااة ذَر   مَاق في مناٍ   لرى )

جر   ٕ   تفف  مياا ةهر الني   نقا   الناع م  ٕا  
ُ
،  للنرا بالث  را     1981باصتٖراو ٕقر اقاصا  ا

ناع لتفف  مياا الني  الت حتة صتكر  بضيَة  ضبيا م اقنة بالت حتا   لرى التي يضبهها آلاراق الرتبَة بال

 -Conway D, 2005, p.p 99) إلا ضا ،  يي النقر الضكا ي، لياقا  اصتخفا   قاض ي  اصتتاتيتيا  التنقية

114). 

بقك    رفر  يا،   منَ تي القرس   صُ  فقا ( الس ااة الضر ٖة في ٕفا صكا 02يرض  القك  )

. 2030مليرنا ٕا   651را  حرااي  2018مليرنا ٕا   381م   النَ ةٕا  م  التر ٗ    يرتفٗ ٕف صكا  

  تفا    ترافر الياا حض  الٖفيف م  الَلبا  م  حيأ الحج  لختلف البلفا  في النَ ة،  بالتااي يتتا ح 

ٖا ي م  ى ٌر ففيفة  ٕ   الياا مث   قا  )مٖف  ترافر الياا الٖابة للفرا الراحف م  البل
ُ
 200فا   التي ي

ٖا ي م  ى ٌر الياا مث  الٖراس ) ضنة/ لل/ ال³ 
ُ
 لفرا(/ الضنة/ ل³  4.340فرا(، را      الحافْا  التي ي

 . (03) نْر القك  

اس، صرق ا، ها فائً في رمفااا  الياا ٕ   تفف ا  الياا الضَحية )الٖر يالف   التي لف  يٖتقف

لبنا ، منر، الضراا (، في حح     البلفا  التي يٖتقف ٕ   الياا الجرفية ليها ى ُ مياا  ٕ   بكثحت في الر   

بقك  جيف  الحااي. فٖ   صبي  الثا ، منر الف لة الٖربية  كثت اكتْاّا بالضكا  تتقتٗ بقراقا مائية متتفاة

م  ةهر الني ،  في ال اب  تتقتٗ فب  الجس رة الٖربية  فقا  رفر  يا  م   اقاذا الائية %96 ضبيا، حيأ تتل ى 

ااة ما  يٖتقف ٕ   ٍب ا  الياا الجرفية  )باصتثنا  ال ر ( بتفف ا  محف اة  كثت م  الياا التتفاة، ٕ 

يا ف   ننف  الفرا صكاةها الكبحت لتزايف  ضب لتٖفاا" حفرق ة" )غحت التتفاة( لتلبية الَلبا   الحالية.  نْرا 

فا بقك  متزايف ) ي فق بد  ( م اقنة 2025/ الضنة/ للفرا في ٕا  ³  590م  إلامفااا  بالياا في منر صينبح م ي 

 / الضنة/ للفرا(.³  2200بالٖراس ) 

صحزيف في  2025ٕ    افتتاو ٕف  حف      ي يحت في ترافر الياا، ف   النقر الضكا ي التر ٗ لٖا  

 (.%42)بقٖف   %70را   30حف ا 
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 في بلفا  منَ تي القرس   صُ  فقا  رفر  يا الضكا يالنقر  (:02الشكل )

 

 

 

 

 (Shahin M, 1996, p.p 99- 105 ) اإلاصذر:

الائي ٕ   مْٖ  بلفا  منَ تي القرس   صُ  فقا  رفر  يا،  في إلاجهاا  صت رر الس ااة التر ٖة

  الياا الجرفية  التي يٖا ي بالفٖ  م  إلاجهاا الائي ) الٖر   ذ  ٕ    ن       لك  في البلفا  التي يٖتقف ٕ 

 (، ف   النقر الضكا ي صُيفا    زمة الياا ال ائقة بالفٖ .04/ الضنة/ للفرا( ) نْر القك  ³  500م  

 القرس   صُ  فقا  رفر  يا ترفر الياا للفرا )متت مكٖ / الضنة/ للفرا( في الٖفيف م  بلفا  منَ تي (:03الشكل )

 

 

 

 

 (Shahin M, 1996, p.p 99- 105 ) اإلاصذر:

 500 في البفا  التي يٖتقف ٕ   الياا الضَحية صر  يتتا ز مٖف  ترافر الياا الَل ة للفرا ٕتبة 

 2025ٕا  / الضنة/ للفرا، الا  يحفاا إلاجهاا الائي )منر، ال ر ، الضراا ، صرق ا، لبنا   الٖراس( في ³ 

(Bou-Zeid and El Fadel, 2002, p.p 345- 346). 

 منَ ة في البلفا  م  الٖفيف في 2025 لٖا ( الفرا/  ضنةال/ مكٖ  متت) للفرا الياا ترفر تر ٗ (:04الشكل )

 .رفر  يا  فقا    صُ القرس 

 

 

 

 

 

 (Shahin M, 1996, pp 99- 105 ) اإلاصذر:
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دا يختلف ل  البلفا  ذاا في ال هر فتنر     افتتاو ٕ   ذاا يٖتقف 
ً
، 2000  ق دا  ٕد  كبحدًتا الت ف

تباق في  لانا ر ا ،  ل  مٗ  انخفاًىدا الضدَحية اليداا ٕ د  يٖتقدف التي البلفا  تراج  ف ف الناع، ي حت ٕام  الٕا

،  ةهاقذددددا مددد  الددددفلر   منددداٍ  فدددي  مَدددداق ذَدددر   ٕ ددد  يدددد رر الٖدددالمي الاحتددددتاق كدددا  ر ا الضدددَحي، التددددفف  فدددي كبحدددًتا

 رفر  يدا،  فدقا    صدُ القدرس  منَ دة فدي البلدفا  جقيٗ ٕ   الضكا ي النقر ي رر    التر ٗ م  بفنقا  بالتااي،

 .الضَحية الياا ٕ   الياا رمفااا  فيها يٖتقف التي البلفا  ٕ    كبت تيرحت ل  يكر      يقك  الناع ي حت    ر 

 انخفدداو رادد  باإلىددافة رثفييام مسييحوح سييطر البحيير ومييوارد اإلاييياه السيياحلية:. آلاثييار اإلاترثبيية علييى ا4

، الضدداحلية التتقٖددا  ٕ دد  الندداع ي حددت ٕدد  الندداج  الترصددُ البحددر اقتفددأ يدد رر    التر ددٗ مدد   مَدداق، ذَددر  

 الددا  بحدرال ميداا يضدر  مد  بالفٖدد  رفر  يدا  فدقا  القدا  بد ا فدي الضدداحلية الجرفيدة اليداا ٍب دا  يٖدا يحيدأ 

 (.Weinthal et al, 2005, p.p 653–660)آلاباق آ   تقل  را  ي ا 

 مددا  غالًبددا لنددربة  قاضدد ي  كثددت رفر  يددا  فددقا    صددُ القددرس  منَ ددة فددي الضدداحلية الضددهر   يٖددف  

 كبحدتة  ضدبة ال در  غدر  جندر  فدي "ماصدة صدرش" حدرو يندت  الثا ، صبي  ٖ  ، ف اصٗ نَاس ٕ   زقإتها يت 

 ا تحدا  فدي الضداحلية الجرفيدة الائيدة الَب دة ذداا اصت    في إلافراٌ يضب ،   للق ر  السقإية النااقا  م 

(، Bouchaou et al, 2008, p.p 267–287) إلا ضددا  مددنٗ مدد  تلددر  جاندد  رادد  البحددر ميدداا مدد  ذائلددة كقيددا 

 مدد  مددس   بضددب  الاىددية ٕاًمددا لث رددح ا لدد   فددي فلضددَح  الضدداحلية الجرفيددة اليدداا ٍب ددة ملرحددة زاا  ،  بالثدد 

–Vengosh et al, 2009, p.p 1769) ملحيددة  ٕقددفة  يقددكي  النتددتا   تلددر  البحددر ميدداا  تَفدد  السائددف الطدد 

 مدد    دد  كقيددا  شدح  رٕددااة جاندد  راد  البحددر صددَح مضدترى  اقتفددأ بضددب  الا تحدا  مدد  مس ددف(،  صديٖسز 1775

 Bou-Zeid and El Fadel) البحر لياا الفال ي التٖف  صيٖسز  ،الضاحلية الجرفية الَب ا  ذاا في الٖابة الياا

2002, p. 367) ،يدددة الضدددر ٗ التدددفذرق  يدددسااا صدددر  بالتنددداق،.  لدددرى  اللحيدددة الْدددراذر  تكثيدددف  فدددي اليددداا لنٕر

 شدح  رٕدااة في بتخفييا  الضاحلية رفر  يا  فقا    صُ القرس  منَ ة في التتفاة الجرفية الياا ٍب ا 

 .الٖابة الياا

  دددفق ، ف دددف النَ دددة بلدددفا  مددد  الٖفيدددف ٕ ددد  كبحدددًتا لَدددًرا( SLR) البحدددر صدددَح مضدددترى  اقتفدددأ يقثددد  

 الف لدددة مندددر، فدددي .الٖربيدددة الدددف    ٕ ددد  البحدددر صدددَح مضدددترى   قتفدددأ اليددداقة آلارددداق الدددف اي البنددد   جراذدددا اقاصدددة

 ذياكدددد  فددددي كبحددددتة اصددددتثقاقا  يتَلدددد  صددددر  البحددددر ميدددداا منضددددر  اقتفددددأ فدددد   بالضددددكا ، اكتْاّددددا  كثددددت الٖربيدددة

اقتفددأ  صدفناق ر ّد  فددي ، الاصدتثقاق ذداا مثدد  غيدا  فدي، النَداس الراصددٗ الضدكا ي الجدز ح تتندد   جد  مد  الحقايدة

( شدددخه م يدددح  8 بنحدددر ٕدددفاذ  ي دددفق) مندددر صدددكا  مددد ٪ 10    جدددف ُ  ،ا احدددف امتدددت  يبلدددغ مضدددترى صدددَح البحدددر

 .(Das Gupta et al, 2007, p.18) النيد  التدا فدي السقإيدة  قاضد ي مد ٪ 15 -٪ 12 تف دف      قك  يتيرر   صر 

 يتٖد  مقدا الالحدة، الٖابدة اليداا  اجهدة صدي حت البحدر مضدترى  اقتفدأ فد   مبافدر، غقر حف   منٗ ت  ر ا حت   

 مٖرىددددة مندددر فدددي الترصددددَية الضددداحلية لدددف ، فاالنددددٖربة متزايدددفة الخندددبة الضدددداحلية السقإيدددة النددداٍ  بٖدددً

 Kreimer et al, 2003,p.p) الضدتقر الضداح ي التآكد  مدٗ تتفإد  صدر  النداع ي حدت آرداق    حيدأ لدال، بقدك 

45- 56 .) 

ددة ٕ دد  الضددكا  مدد  كبحدتة  ضددبة يٖتقددف  لدد ، رادد  باإلىدافة   ت ددٗ التددي الا تنددااية   قددَة مد  متقٕر

 تلدد  التدددي يٖتقدددف   قدددَة ذدداا  تتتدددا ز ، النيدد  تددداال فدددي الضدداحلية النددداٍ  فددي البحدددر صددَح مضدددترى  ا       ٕنددف

 التحتيددددددة  البنيددددددة الضددددددياحة مدددددد  اكبحددددددت  جددددددس   يًيددددددا يقددددددق   لك هددددددا  صددددددقا ،  منددددددائف السقإددددددة مثدددددد  الددددددراقا ٕ دددددد 
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 فدددددي الالحدددددة الكبحدددددتة البححدددددتا  مثددددد  الهقدددددة، إلايكرلرجيدددددة  الدددددنْ   الث دددددافي، الَبيعدددددي التدددددتا   مرا دددددٗ الندددددنإية،

 ا    جقيدددٗمددد  بددح   ٕرىددة  كثدددت يددي مندددر فدد   التدديرر  ، الضدددكا  حيددأ مددد   بالتددااي،، ندددرل القددقااي الضدداح 

 El)   َدددر التحدددفة الٖربيدددة إلامددداقا  تليهدددا البحدددر، صدددَح مضدددترى  فدددي ز دددااة ا   فدددقا  رفر  يدددا   صدددُ القدددرس 

Raey, 2008- Das Gupta et al, 2007, p. 20 .) 

  احلدددددة رفر  يدددددا  فدددددقا    صدددددُ القدددددرس  منَ دددددة غلددددد   ا  انْدددددرً  . نيييييذرة اإلايييييياه واإلانييييياخ والزراعييييية:5

    الضددَحية اليدداا باصددتخفا  الخددال    الٖددا  الددر   ٕ دد  يٖتقددف الكبحددت السقاعددي إلانتددا  فدد   الجفددا ،  فددفيفة

 بلددددفا  مْٖدددد  فدددديف بقددددك  كبحددددت. مرتبَددددا   السقإددددة اليدددداا  َدددداعي فدددد   ،  بالتدددداايكليهقددددا مٖددددا،     الجرفيددددة اليدددداا

 رٕددددددااة    يٖيددددددي ذدددددداا،   للقيدددددداا مضددددددتهل   كبددددددت السقاعددددددي ال َددددددأ يٖددددددف رفر  يددددددا،  فددددددقا    صددددددُ القددددددرس  منَ ددددددة

 في بالفٖ  الحا  كا  كقا السقاعي، ال َأ حضا  ٕ    قج  ٕ   صتكر   النفقة ّر   ّ  في الياا تخنيه

 حيدأ البلدفا ، بًٖ في الٖقالة م  كبحتة  ضبة  ييا السقاعي ال َأ يقث ، كقا  ليبيا  فلضَح    قا  اليق 

 (.World Bank, 2007, p. 61)اليق  في٪  50   ال ر ، في٪  44   منر، في الٖقالة م ٪  28 يقث 

 لدددددد   النَ ددددددة  نحددددددا  جقيددددددٗ فددددددي الحكرمددددددا  اتبٖتدددددد  الددددددا  السقإيددددددة ال َإددددددا  تحر ددددددر  ل ددددددف فددددددرو 

  صدٖاق تحفيدف م  الحكرما  ا سحب  حيأ .لر  ا ٕ   الَل  إلااقة جفيفة تحفيا   التضٖينيا ، الثقانينيا 

انا  تفق تيا  سحب  الحامي ، لْٖ  بالنضبة  الحنه الحامي   اقتفدٗ،   ال اائيدة الراا لبًٖ الالية إلٕا

 مطدددخا  لددد   مددد ،   الجفيدددفة الطددد  ت نيدددا   انتقددداق ال اائيدددة الدددراا  صدددٖاق  قتفدددأ اصدددتتابة السقاعدددي الَلددد 

ح ا ب مكدددا   مددبح التن لدددة الددفيس    فدددي يضددداذ  مقددا الجرفيدددة، اليدداا مندددااق رادد  مبافدددرة الرمدددر   النَ ددة فدددي لددسإق

 (.Achthoven et al, 2004, p. 07)الجرفية الياا ٍب ا  اصتخرا  في إلافراٌ

نيددة ال صضددا  فدد    بالتدااي   مدد  الخددال ال َددأ مدد  الفإلددة الجهددا  منددٗ ٕ د   ددااقة غحددت للقيدداا الٍر

 بقددك  اصددت  لها يددت   قا  فدي ميدداا بئددت 200 حددرااي يرجدف الثددا ، صددبي  ٕ دد  .الرغبدة حضدد  اليدداا ٕ دد  الاصدتي  

،  مد  الفلضدَينية اليداا صدلَة تدتقك  لد  غسة،  َأ في،   انرنية غحت بَر  ة     ٕ   ننفها بنا   ت  مفٌر

  لكدد  غدسة، فدي بئدت 2000 ف ددُ ذندا  ا كد 1994 ٕدا  فدي  ندد  اليداا لبدتا   حدف فتددتو،  االتفقدية آلابداق حفدر مندٗ

 مد  الحكرميدر   الضد  لر   يدتقك  لد  الديق ، فدي  بالثد ،.   د  ٕ د   لدرى  بئدت 1000 حفر ت  2000 ٕا  بحلر  

  اصددددٗ نَددداس ٕ ددد  يضدددتهل  نبدددا   ذددددر ،"ال دددا " زقإدددة لدددفٕ  مدددنٖا  حدددرو فددددي لآلبددداق ال دددانر ي غحدددت الحفدددر مندددٗ

 مضدتر ا  انخفداو يٖدسى  رفر  يدا، فدقا  مد  كبحدت  جدس  ليبيدا فدي(.  Kasinof, 2009, p. 6) الخدفقة آرداقا بضدب 

 كدد  فددي، للسقإددة ال ددانر ي  غحددت الددنْ  غحددت الطدد  رادد  مبافددر بقددك  الضدداحلية الندداٍ  فددي الجرفيددة اليدداا ٍب ددا 

 ال هايدة فدي يحدف مقدا  لدرى، الالحدة اليداا مندااق  تدفف  البحدر ميداا يضدر  مد  السائدف إلامدفاا يس ف  الناٍ  ذاا

 .السقإة م  الس ف رمكانيا  م 

تقددداا   ٖكددط  ا كدددا  صدددرا  ، الفدددرا  الطدد  ٕ ددد  الٕا ًٕ  تدددرفحت فدددي كبحدددتة مقددك    دددانر ي، غحدددت    مقددر 

 فدددددي الحددددا  ذددددر كقددددا،   السقإيددددة للقتتقٖددددا  مررددددرس  بقدددددك  الجيددددفة الددددر   ميدددداا تددددرفحت    - الٖامددددة للضددددلٗ الف لددددة

 تراجددد  رفر  يدددا،  فدددقا    صدددُ القدددرس  منَ دددة فدددي الف لدددة ٕليهدددا يضددديَر التدددي  لدددرى  االدددراق   نْقدددة مددد  الٖفيدددف

دددة مددد  الَلددد   تسايدددف كبحدددتة  لضدددائر كافيدددة غحدددت مددديانة  الندددر  الدددر    نْقدددة دددة متقٕر ، الضدددتخفمح  مددد  متنٕر

 يراجهدر   الدر ،  ندرا  ةهايدا  فدي  لامدة الضتخفمح ، م  الٖفيف    ح ي ة إلاجقالية الياا رحنا ا  تحج 
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 فدددي الضددتخفمح   بددد  مدد  السدددح  ٕقليددا   ز دددااة  صاصددية البنيددة صدددر  بضددب  بددد  التنبدد  يقكددد    ا قً ددا ن ًنددا

 (.Jeannie Sowers · Avner Vengosh · ErikaWeinthal, 2011, p. 610مناٍ  النبٗ)

 ,Cline) كبحدتة السقإدة ٕ د  بالنداع التٖل دة التيرحتا  تكر      التر ٗ م  ،ٖ فال الضياس ذاا ىق  

2007, chapter 5)   . 
ُ
    التر دٗ مد    ، اللد  للحدراقة تحقلهدا اقجا    ص   في الحامي  م  الٖفيف بالفٖ  سقٔت

. (Eid et al, 2007, p. 6- GLOWA, 2009) السقإدة  نقداٌ  ي يحدت ال لدة انخفداو راد  الحدراقة اقجدة ز دااة تد ا 

ق  دف   متفا لددة  ياصدية ٕاليددة مناليدة نقددا   بدفم  السقإددة، ٕ د  الناليددة التديرحتا  النددر ر   السقإدة ٕلقددا   دف 

ددددة ّدددد  فددددي النتددددائ  لحاكدددداة الحامددددي   متٖددددفاة الضددددنرا  متٖددددفاة نقددددا   مددددٗ ددددة متقٕر  السقإددددة نْدددد  مدددد  متنٕر

 اقجدا  فدأاقت بضدب  الائيدة الاحتياجدا  في ز ااة الحاكاة ذاا تح  الحامي  مْٖ   ّهر ،   إلاااقة  تفل  

  الددداقة  ال قدددح الددداقة  لددد  فدددي بقدددا للحبدددر ، بالنضدددبة لدددال بقدددك  صدددحيًحا ذددداا كدددا    ،ال لدددة  انخفددداو الحدددراقة

  قتفدددددأ٪  19 راددددد ٪  9 بدددددح  تتدددددتا ح ال لدددددة، فدددددي كبحدددددتة انخفاىدددددا  جقيٖهدددددا  ّهدددددر ، حيدددددأ   قز   القدددددٖحت الرفيٖدددددة

 .(Eid et al, 2007,  p. 4) ٪ 16 را ٪  2 م  الياا اصته   ز ااة جان  را  اقجتح ، م  الحراقة اقجة مترصُ

 الرتبَددددة ، الددددر   ميدددداا لجددددراة التر ددددٗ التددددفذرق  فددددي السقاعددددي ال َددددأ ذقافددددة فددددي رىددددافي جاندددد  يتقثدددد  

 اليدددداا ٍب ددددا  فددددبكا  مدددد  الٖفيددددف فددددي  جدددد  ٍر دددد  تقلدددد  لددددرحٓ   ددددف، الندددداع بت حددددت مبافددددر  غحددددت مبافددددر بقددددك 

 Bouchaou et) ، فلضدددَح ،  قا ال دددر   لددد  فدددي بقدددا رفر  يدددا،  فدددقا   صدددُ   القدددرس  منَ دددة فدددي الجرفيدددة

al.2008 .) مددد ،   اللحيدددة الْدددراذر ذددداا يطدددخ     الجرفيدددة اليددداا ٍب دددة تتفيدددف فدددي الٖدددا  الانخفددداو فدددي   مددد 

  ا الخيدددر  لسقإددة  قاضدد ي م  مددة مدد  كبحدددت بقددك  الحددف رادد  متزايددف بقدددك  الالحددة الددر   ميدداا تدد ا     التر ددٗ

 .(GLOWA, 2009)   قا  اليفة ال ربية في يالضف   قا  حرو في الفاكهة   شجاق

ّخاثمة:

 بلددددفا  اليدددداا، جددددراة   زمددددة اليدددداا ٕ دددد  التزايددددف الَلدددد  رادددد  باإلىددددافة التفا قددددة الجفددددا  ّددددر   تتبددددت 

 في النْر في البف  ٕ    ة،بالَا ال نية الٖربية الجس رة فب   ل  في بقا رفر  يا،  فقا    صُ القرس  منَ ة

 اليداا، إلااقة جفيدفة نقدا    قدر ٕ   بنا ً  القتتكة الضياصا  تبتز.   الناع ي حت آراق لراجهة مكلفة تفابحت اتخا 

 يدددددت  الدددددن   ذددددداا مددددد  الٖفيدددددف فددددد    لددددد ،  مدددددٗ، الانحدددددة  الركدددددا   الف ليدددددة  ال صضدددددا  الخبدددددتا  فدددددبكا  تدددددفٕقها

 ٕ دد  صدتتتت  التدي الندٖبة  الاجتقإيدة الضياصدية التفيدي   الحضددبا  فدي تيلدا    ف دُ، ٕدا  بقدك  مدياغتها

 للتحددددفيا  اصت ندددائية اقاصدددة ت دددفي  راددد  صدددٖينا ل دددف .التكيفيدددة ال دددفقا  لتٖس دددس اليددداا صياصدددا  يقدددكي  رٕدددااة

 ي حددت اقآردد مددٗ التكيددف فددي بددف   حيددأ رفر  يددا  فددقا    صددُ القددرس  بلددفا  تراجدد  التددي  الضياصددية الاجتقإيددة

  اصددٖة الت نيددة الحلددر   ٕ دد  التيكيددف البلددفا  مْٖدد   امددل ،   الضددَحية  اليدداا الجرفيددة اليدداا مددراقا ٕ دد  الندداع

  البفيلة الياا منااق م  إلامفاا لس ااة النَاس
ً
 .الياا ٕ   الحفاِ تنفيا م  بف 

،  زمددا  ّددر   بضددب  لدد الَ رااقة فددي الضياصددة فددي الهقددة الت يحددتا  يضددهي  تدد  الحددا  ، بٖددً فددي 

 الٖربيدة القلكدة فدي الجرفيدة للقيداا اصدر ٖ ا اصدتجزاف ،فلضدَح  في ٍر لة لفتتا  الجفا  فقل  يي  زما  التي  

 زما  را  اىَرا  ففيف في صب  الٖفك  ،  مٗ  ل  يقك     ت ا  قا  في الياا في احاا ا ن ن الضٖراية،

 لامة في الناٍ  الر فية.
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 التدفذرقة السقإيدة الخرجدا  مٖالجدة مد   فر  يدا  فدقا    صدُ القدرس  منَ دة بلفا  تقك ت لكي 

تقاا ف ُ لفط ال ااة ٕ   صفتٖح  الحير ة، الناٍ  في الياا  ن ه كا  بقك   الت نيدة الحلدر   ذداا ٕ   الٕا

 التتقدددٗ بدددف ق  يتٖلددد  يقددداف  لامدددة النددداع، ي حدددت مدددٗ التكيدددف فدددي التتقٖيدددة الفإلدددة الجهدددا  رفدددرا   يًيدددا  لكددد 

 فدي الف ليدة ال صضدا  تقرلهدا التدي التكيدف مقداق ٗ جاند  را  إلا ليقية  النتفيا  القبكا  نقر بف .  ل ف الف ي

َدأ اليداا النداع ي حتتيرحت  مٗ التكيف في  القاقكة الرعي نَاس ترصيٗ  الرئفسد ي التحدف  يْد   لد ،  مدٗ ،ٕ د   

 .التكيف لتفابحت   لر ة رَٕا  را  اللحة بالحاجة لضياصيةا ال يااا  يتقث  في ر نأ
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